
Tovább keresik az eltőnt albánokat a Tiszában 

Röszke - Ismeretlen férfi holttestét találták meg a Magyar Honvédség szentesi 
búvárai csütörtök délután a Tiszában Röszkénél. A szerb rendırök még vasárnap 
egy nı holttestére bukkantak a folyó szerb szakaszán. 

Albán lapok szerint összesen 15 koszovói határsértı 
fulladt a vízbe Szeged környékén: múlt csütörtökön egy 
bárkán akartak illegálisan hazánkba jutni. Ennek a 
csoportnak a három tagját - egy 29 éves férfit és két 
kisgyermekét – mentették meg a szegedi 
határrendészek a röszkei Tisza-töltésnél. 
 
Rendır kollégák! Egy felnıtt holttest megvan! – 
kiáltotta csütörtökön kora délután a röszkei Tisza-
parton egy katona. Az MTI pristinai lapjelentésekre, és 
szerb hírügynökségi forrásokra hivatkozva már kora 
délelıtt azt közölte, hogy október 14-16 között 
tizennyolc koszovói albán akart egy bárkán illegálisan átjutni Szerbiából 
Magyarországra, de hajójuk a jéghideg vízbe borult. 
 
Ahogy arról beszámoltunk, október 15-én két kisgyermeket, egy 1 éves fiút és egy 3 
éves lányt találtak teljesen kihőlve a szegedi határrendészek a röszkei Tisza-töltés 
oldalán. Apjuk azért hagyta ıket magukra, hogy egy röszkei nyilvános telefonfülkébıl 
kérjen segítséget a rendıröktıl. A férfit többször is kihallgatták: több verzióval állt 
elı Magyarországra jutásukkal kapcsolatban. Beszélt felborult bárkáról, eltőnt 
feleségérıl, valamint arról, hogy többen utaztak a csónakban. De a rendırök 
valószínőbbnek tartották, hogy csak az apa és két gyermeke lépte át illegálisan a 
határt. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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A koszovói külügyminisztérium szóvivıje viszont megerısítette a tizennyolc 
határsértırıl szóló történetet, melynek mindössze három túlélıje – a 29 éves apa és 
két gyermeke – volt. A szerb hírügynökség szerint a különbözı magyar tájékoztatási 
és állami szervek sem megerısíteni, sem cáfolni nem tudták a tragédiáról szóló hírt. 
 
– Október 15-e óta napi 6 órában összesen 32 rendır végzett terepkutatást a 
környéken, további határsértık nyoma után kutattak, de nem találtak semmit – 
közölte lapunkkal Pál János a Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság szóvivıje. Egy 
rózsaszín kis csizma – feltehetıen a három éves kislány cipıje – egyébként még 
csütörtök délután is néhány méterre feküdt a folyóparttól. 
 
Miután a feltételezett bárkát sem sodorta sehol partra a víz, a megyei rendırök 
csütörtökön a Magyar Honvédség szentesi búvárait is segítségül hívták, hogy átnézzék 
a Tisza magyarországi szakaszát Röszkénél. Mindössze 10 perc keresés után rátaláltak 
egy ismeretlen, feltehetıen férfi holttestre. A katonák elmondták, hogy négy 
hektárnyi területet vizsgálnak, egészen a határig kutatják át a folyót – csütörtökön 
sötétedésig dolgoztak. 
 
A Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság már október 15-én felvette a kapcsolatot a 
szerb hatósággal, akik ezután, vasárnap, egy ismeretlen nıi holttestet találtak a 
Tisza szerb szakaszán. A határsértık ügye és a Szerbiában talált holttest között 
egyelıre nem találtak kapcsolatot.  

Eltőnt albán határsértıket keresnek a Tiszában. Fotó: Schmidt Andrea (galéria)
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